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Hlavním cílem předkládané práce bylo doplnit stávající znalosti o základní topografii osídlení 

v  zázemí středověké Kouřimi (Stará Kouřim, Kouřim-sv. Jiří, popř. město Kouřim). Původně 

poměrně široce stanovené zadání bylo postupně upřesňováno a diplomantův zájem se 

soustředil na evidenci a vyhledávání dokladů raně středověkého osídlení v bezprostřední 

blízkosti obou kouřimských hradů, a to do vzdálenosti přibližně 2km. Rezignováno bylo na 

diskuzi o zázemí raně středověké Kouřimi jako celku, o jeho rozsahu, zonaci, ekonomickém 

potenciálu, fungování a proměnách v čase. Náplň bakalářské práce Dana Dvořáčka byla 

koncipována především jako materiálová studie, jejíž výsledky by měly být postupně 

integrovány do dlouhodobého výzkumu Kouřimi, reprezentující významnou centrální lokalitu 

raného českého státu. Výjimečný informační potenciál Kouřimi je přitom dán naoráváním 

velké části v minulosti osídlených ploch, což umožňuje rozvinutí systematických 

povrchových sběrů a přírodovědných metod. Tyto jedinečné možnosti, které výzkum Kouřimi 

a jejího zázemí nabízí, nebyly dosud téměř využity.      

První část předkládané práce je věnována přírodním podmínkám Kouřimska (kap. 3), 

přehledu o dějinách bádání (kap. 4) a velmi stručně také dosavadním poznatkům o Staré 

Kouřimi, Kouřimi-sv. Jiří a osídlení v jejich nejbližším zázemí (kap. 5). Následuje katalog 

dosud známých archeologických nalezišť (do 13. století, kap. 7) a sakrálních staveb (raně a 

vrcholně středověkých, kap. 8). Tyto části mají charakter rešerše a umožňují základní 

představu o stavu pramenné základny. Slabinou těchto kapitol je opakované využití 

sekundární literatury a nekritické přebírání publikovaných informací. Např. v kapitole o 

kostelu sv. Jiří bychom uvítali informace čerpané přímo z podrobné zprávy o výzkumu, 

nikoliv z populární publikace. V pasáži věnované kostelu sv. Vojtěcha překvapuje formulace 

„opevněné sídlo drobného feudála s kostelem a hřbitovem z 11.-13. století“. Vyšší míru 

kritiky, včetně ověření interpretačních a chronologických argumentů, by bylo vhodné uplatnit 

také při práci s doklady o neagrárních činnostech. V případě pohřebišť by čtenář stál o 

detailnější popis jejich topografické situace.  

Těžiště práce nicméně leží v kapitole evidující nově identifikovaná archeologická naleziště 

(kap. 9). Daniel Dvořáček (s podporou grantového projektu) uskutečnil několik 

systematických povrchových sběrů a podstatným způsobem rozšířil stávající pramennou 

základnu. Seznámeni jsme jak s metodou povrchových sběrů a jejich průběhem, tak se 

středověkými nálezy. Bylo by vhodné ještě diskutovat reprezentativnost povrchových sběrů a 

dále přístupnost jednotlivých ploch. Jen tak je možné ucelenější poznání bezprostředního 

zázemí Kouřimi. Mimo zastavěných míst (město) jsou dnes nepřístupné např. polohy podél 

Výrovky (Kouřimky) sevřené Starou Kouřimí, Kouřimí-Sv. Jiří a Kouřimí-sv. Vojtěch. Právě 

zde bychom přitom mohli předpokládat osídlení a ekonomické zázemí vyžadující dostatečný 

vodní zdroj. Průzkum povrchovými sběry informuje především o osídlení na výše položených 

terasách.  

Daniel Dvořáček vymezil naleziště nejprve syntetickým sběrem (Kouřim 1 byla 

identifikována již roku 2010), následně jedno z nich zkoumal povrchovým sběrem ve 

čtvercové síti a tři metodou průchodů v dělených úsecích. Při analýze raně středověké 

keramiky byla převzata klasifikace keramických tříd i chronologie P. Tomanové, uplatněná 

při vyhodnocení povrchových sběrů z Kouřimi-sv. Jiří (diplomová práce 2012). I zde bychom 

ocenili větší diskuzi a pochybnosti o stávajících chronologických oporách. Přehled nalezené 

keramiky je sumární, popis nalezené keramiky poměrně detailní a podle přiložené 



dokumentace také správný (k diskuzi by byly snad fragmenty zobrazené na tab. 3/10, 6/5, 

6/11, 8/3, 9/8, 9/18, 9/32, 14/3). Představu o jednotlivých lokalitách a metodě povrchových 

sběrů umožňují situační náčrty. Je otázkou, jaké další informace by přinesla detailnější 

prostorová analýza. Lze doporučit, aby bylo přiloženo CD s tabulkami nálezů podle 

jednotlivých čtverců nebo úseků.  

Na tomto místě je třeba upozornit na polohu Kouřim 1. Doklady sídelních a výrobních aktivit 

zde mohou přímo souviset s výrazným osídlením doloženým před jižní hradbou Kouřimi-sv. 

Jiří. Obě polohy totiž dnes dělí jen několik hektarů velký, oplocený a nepřístupný sad.  

Po katalogu nově identifikovaných nalezišť již práce rychle směřuje k závěru. Starší i nově 

získané poznatky jsou zhodnoceny poměrně stručně a řada podstatných závěrů jen naznačena 

a ponechána na čtenáři (kap. 11–12). Následuje rešerše o situaci raně středověkých sídelních 

aglomerací vázaných na Hradec Králové, Litoměřice a Žatec (kap. 13). Přičleněna je také 

Libice nad Cidlinou.  

Formální i jazyková úroveň práce je v pořádku, stejně jako kresebná dokumentace (pro 

publikaci by bylo vhodnější pérovky). 

Bakalářská práce přispívá k živě diskutovanému tématu, jako je zázemí předních center 

raného českého státu a jejich ekonomické fungování. Samotné závěry práce proto budou 

během obhajoby jistě dále rozvíjeny, vždyť potenciál získaných poznatků byl zatím 

diplomantem využit jen málo. Topografická analýza sídelních poloh, jejich chronologie, 

analýza dostupnosti, vzájemný vztah sídelních areálů a pohřebišť, problematika výrobních 

areálů a neagrární výroby ve vazbě na raně středověká centra, stejně jako sledování proměn a 

formování vrcholně středověkého města, to vše jsou poznávací kroky, pro které Daniel 

Dvořáček vytvořil základní předpoklady. Předkládanou práci proto doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, 29.8. 2013       PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.   

 

 

 


